
     
 
 
 
 
 
 

   
 

 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  
  

 

 مركزية فتح" تقّر الخطوط العريضة لتحديد القائمة الكاملة للحركة في االنتخابات التشريعية "

 أبو مرزوق ينفي تجدد مباحثات تبادل األسرى مع االحتالل.. حماس لن تدفع بمرّشح رئاسي 

 ساعر وبينيت يتصّدران محاوالت تشكيل حكومة بديلة 

 نتنياهو يرفض تزويد األردن بالمياه رغم موافقة أجهزته 

 جديدة عن استهداف "إسرائيل" سفًنا إيرانية في البحر  تفاصيل

: واشةةنطن فةةي طةةور الخارجيةةة األمريكيةةة
تحديةةةةةةد كيفيةةةةةةة عةةةةةةودة جميةةةةةةع أشةةةةةةكال 

 المساعدة للفلسطينيين
 

 3... ص 
 

 5495 27/3/2021 السبت 



 
 
 
 

 

ص            2   5495 العدد:              3/27/2021 سبتال التاريخ: 

 

                                     

  السلطة:
 4 عباس يرحب بدعوة الرباعية الدولية الستئناف المفاوضات  2.
 4 تدعو إلنقاذ أحياء القدس المحتلة من خطر التطهير العرقي  "الرئاسية لشؤون الكنائس"  3.
 5 يتدخل فيها االحتالل يراقب االنتخابات الفلسطينية ويزعم أنه ال   4.
 5 الوضع الوبائي في فلسطين خطير  :وزارة الصحة  5.

 
  المقاومة:

 5 مركزية فتح" تقّر الخطوط العريضة لتحديد القائمة الكاملة للحركة في االنتخابات التشريعية "  6.

 6 أبو مرزوق ينفي تجدد مباحثات تبادل األسرى مع االحتالل.. حماس لن تدفع بمرّشح رئاسي   7.

 6 : جنازة القائد البرغوثي استفتاء على برنامج المقاومة حماس  8.

 7 أسامة حمدان: حماس ماضية بتشكيل قائمتها وتفضل قائمة وطنية تضم الجميع   9.
   

  :اإلسرائيليالكيان  
 7 نتنياهو يشّكل لجنة لفحص احتمال تزوير االنتخابات   10.
 8 ساعر وبينيت يتصّدران محاوالت تشكيل حكومة بديلة   11.
 8 مصادر بالليكود لغانتس: "تناوب برئاسة الحكومة ونتنياهو ليس األول"   12.
 9 نتنياهو يرفض تزويد األردن بالمياه رغم موافقة أجهزته   13.
 9 كوخافي يسعى لتغيير تعليمات إطالق النار  14.
 10 بمنح اللقاح للفلسطينيين  "إسرائيلتطالب "منظمات حقوقية    15.
 10 لدينا القدرة على تدمير برنامج إيران النووي مسؤول عسكري إسرائيلي:  16.

 
  :األرض، الشعب

 10 األقصى  المسجد حشود المصلين تلبي نداء "الفجر العظيم" في  17.

 11 وسط تضييق إسرائيلي األقصى  المسجد ألف مصل يؤدون "الجمعة" في رحاب 23  18.

 11 اإلسرائيلية يعتصمون مجددًا ضد قرارات اإلخالء في القدس الشيخ جراح حي سكان   19.

 11 اإلسرائيلي بحق المواطنين الفلسطينيين في الضفة والقدس استمرار انتهاكات االحتالل  20.

 11 اإلسرائيلي  يواصلون مظاهراتهم ضد الجريمة وتواطؤ االحتالل  48فلسطينيو   21.

 12 لديهامحتجز من   تفرج عن جثمان شهيد فلسطيني "إسرائيل"  22.

 12 فلسطينيينخالل أسبوعين وتشّرد عشرات ال مبنى فلسطينياً  26هدم قوات االحتالل تتقرير دولي:   23.



 
 
 
 

 

ص            3   5495 العدد:              3/27/2021 سبتال التاريخ: 

 

                                     

   
  األردن:

 12 "فلسطين النيابية" تدين تصريحات نتنياهو حول عدم السماح بقيام دولة فلسطينية كاملة السيادة  24.
 

  عربي، إسالمي:
 13 ةتقدير إسرائيلي يكشف "الفرص الضائعة" بعد عقد من ثورة سوري  25.
 13 جديدة عن استهداف "إسرائيل" سفًنا إيرانية في البحر  تفاصيل  26.

 
  دولي:

 13 فلسطين  مليون دوالر لتطوير شبكة ألياف ضوئية في 20منحة من البنك الدولي بة  27.

 14 : أعتز بوقوفي إلى جانب الفلسطينيين بنضالهمالهولندي لمان ر نائب في الب  28.
 

  :راتاختم
 14 بسبب جائحة كورونا "كارثة أجيال" تحذر من  اليونسكو  29.

  
  :تقارير

 14 ثالثة سيناريوهات إسرائيلية تمنع الذهاب إلى انتخابات خامسة   30.
 

  حوارات ومقاالت
 16 أحمد الفقي... منعطف فلسطيني خطير  31.
 19 علي هويدي ... "األونروا" وضرورة التدخل االستثنائي إلنقاذ الالجئين في لبنان  32.
 20 عاموس هرئيل ... .. سةيةتةةقةلّةةص"حةةمةةاس"مجال عمل إسرائيل فةي مةةواجةةهةةة   33.

 
 23 :كاريكاتير

*** 
 

 : واشنطن في طور تحديد كيفية عودة جميع أشكال المساعدة للفلسطينيين  الخارجية األمريكية .1
في استئناف    ا  قدمقالت وزارة الخارجية األميركية، السبت، إن واشنطن في طور تحديد كيفية المضي  

السابقة  كي، بعد أن قطعت اإلدارة  ير جميع أشكال المساعدة للفلسطينيين، بما يتماشى مع القانون األم
اعتزام الواليات المتحدة استئناف  نيد برايس،  وزارة  الالمتحدث باسم  كما بين    .الدعم عن الفلسطينيين
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لوكالة   المالية  أنه  ،  ونروااألالمساعدة  يحدد  إال  وتو لم  تقديمه  واشنطن  تعتزم  الذي  الدعم  قيت  قيمة 
كية لمنظمة التحرير الفلسطينية بإعادة فتح مكتبها ير إمكانية سماح اإلدارة األموبما يخص    استئنافه.

قضية المكتب الفلسطيني في واشنطن قضية معقدة، ونحن عازمون  أن "  أوضح برايس اشنطن،  في و 
 على النظر عن كثب في هذه المسألة".

 27/3/2021، الدستور، عّمان
 

 عباس يرحب بدعوة الرباعية الدولية الستئناف المفاوضات .2
التأكيد على الموقف الفلسطيني    ،محمود عباس، مساء الجمعة  ةالفلسطيني  السلطة  رام هللا: جدد رئيس

إلطالق عملية سياسية قائمة على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة  الرسمي المرحب بأي جهد دولي  
العربية. مفاوضات    عباس،ورحب    السالم  الستئناف  الدولية  الرباعية  اللجنة  أطلقتها  التي  بالدعوة 

وأكد على ضرورة ترجمة    هادفة على أساس حل الدولتين الذي يتوافق مع قرارات الشرعية الدولية.
المبذولة الجهود  لوقف    هذه  اإلسرائيلية  الحكومة  على  الضغط  خالل  من  الدولية  الرباعية  قبل  من 

سياسة   على  اإلصرار  خالل  من  الواقع  األمر  سياسة  فرض  إلى  الهادفة  الجانب  أحادية  اجراءاتها 
وأشار إلى “أهمية االستفادة من الزخم الدولي الداعم    االستيطان واالستيالء على األرض الفلسطينية”. 

ر دولي للسالم لحل القضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية، لعقد مؤتم
نهاء االحتالل اإلسرائيلي”.   بأسرع وقت ممكن، وترجمته بما يضمن تحقيق السالم العادل وا 

 26/3/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 قاذ أحياء القدس المحتلة من خطر التطهير العرقي تدعو إلن "الرئاسية لشؤون الكنائس" .3
العالم  :  رام هللا وكنائس  الدولي  المجتمع  فلسطين،  في  الكنائس  لشؤون  العليا  الرئاسية  اللجنة  دعت 

في  خاصة  خطواته  تتسارع  الذي  والتهويد  العرقي  التطهير  خطر  من  المحتلة  القدس  مدينة  إلنقاذ 
اله الشيخ جراح والبستان وبطن  القدس.أحياء  بيان أصدره رئيسها    وى في مدينة  اللجنة في  وأكدت 

بشراكة   التهويد  مخططات  تنفيذ  في  تمعن  اإلسرائيلي  االحتالل  أن سلطات  الجمعة،  رمزي خوري، 
علنية مع محاكم االحتالل التي تشرعن االستيالء على منازل وممتلكات المقدسيين كما يجري اآلن  

 2,500منزال  ويقطنها نحو    70ر إخالء منازله البالغة حوالي  في حي الشيخ جراح الذي يتهدده خط
حالل المستوطنين مكانهم. بيتا في    70كما أشارت اللجنة إلى أن خطر الهدم يتهدد حوالي    نسمة، وا 

نسمة، إلنشاء حديقة توراتية مكانها، إلى جانب    1,000حي البستان في سلوان والتي يسكنها حوالي  
 24منزال العام الماضي من أصل    14الخطر المحدق بحي بطن الهوى في سلوان، حيث تم إخالء  
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بإخالئهامنزال قرارات قضائية  ُاتخذت  الولجة  .    قرية  أن هناك خطة القتالع سكان  اللجنة  وأضافت 
منزال فيها، فضال    38في نهاية الشهر القادم لهدم    بكاملها من خالل محاولة استصدار قرار قضائي

 آالف وحدة استيطانية في أراضي مطار مدينة القدس المحتلة.   9عن قرار احتاللي بإنشاء 
 26/3/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 االحتالل يراقب االنتخابات الفلسطينية ويزعم أنه ال يتدخل فيها  .4

المحتلة كثب"،  :  األناضول  -القدس  "عن  تتابع  إسرائيل  إن  كبير؛  إسرائيلي  عسكري  مسؤول  قال 
وأكد   عاما.  15تطورات االنتخابات التي ستشهدها األراضي الفلسطينية بعد شهرين للمرة األولى منذ  

اإلسرائيلية،   اليوم"  "إسرائيل  لصحيفة  اإلسرائيلي،  بالجيش  االستراتيجية  الشعبة  رئيس  كالمان،  طال 
وأضاف: "لقد قررت دولة إسرائيل عدم التدخل في انتخابات    معة: "هذا حدث نتابعه عن كثب".الج

السلطة الفلسطينية، لكننا بالتأكيد قلقون بشأن إمكانية تعزيز )حركة( حماس في يهودا والسامرة"، في 
الغربية. الضفة  إلى  وك  إشارة  إليه،  نتحدث  شخص  كل  إلى  نقلناها  التي  "الرسالة  إلى وتابع:  ذلك 

 السلطة الفلسطينية نفسها، هي أن هذا طريق خطير للغاية، وأنه بمنزلة مخاطرة". 
 27/3/2021، "21موقع "عربي 

 
 الوضع الوبائي في فلسطين خطير  :وزارة الصحة .5

صباح اليوم السبت، عن وصول أول دفعة    كشف المتحدث باسم وزارة الصحة كمال الشخرة :  رام هللا
الصينية.  الحكومة  من  مساعدة  شكل  على  المقبل،  االثنين  لـ"كورونا"  المضاد  الصيني  اللقاح    من 

الطواقم الطبية تقوم بعملها على أكمل وجه ال سيما   أن كلوبشأن الوضع الوبائي، أوضح الشخرة  
 ريض على أجهزة التنفس الصناعي. م 69وأن الوضع الوبائي صعب جدا، منوها  إلى وجود 

 27/3/2021وكالة سما اإلخبارية، 

 
 التشريعية مركزية فتح" تقّر الخطوط العريضة لتحديد القائمة الكاملة للحركة في االنتخابات " .6

، برئاسة محمود عباس، في  الجمعةعقدت اللجنة المركزية لحركة فتح، اجتماعا  لها، مساء  رام هللا:  
أشادت اللجنة، بتحضيرات العملية االنتخابية وفق ما تم االتفاق عليه خالل جلسات الحوار  و   رام هللا.

البدء عن  أسفرت  والتي  الفلسطينية،  الفصائل  بين  عقدت  التي  االنتخابية    الوطني  القوائم  بتسجيل 
  للترشح النتخابات المجلس التشريعي في أجواء إيجابية تؤكد إصرار الجميع على إنجاح هذه العملية. 
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في  الكاملة  القائمة  تحديد  خاللها  من  سيتم  التي  العريضة  الخطوط  المركزية  اللجنة  وأقرت  هذا 
 . 28/3/2021اجتماعها يوم األحد الموافق 

  26/3/2021، والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء  
 

 حماس لن تدفع بمرّشح رئاسي  ..ينفي تجدد مباحثات تبادل األسرى مع االحتالل  أبو مرزوق .7
دراوشة مساء  :  أحمد  مرزوق،  أبو  موسى  د.  "حماس"،  لحركة  السياسي  المكتب  رئيس  نائب  نفى 

االحتالل، مثلما ذكرت مواقع إسرائيلّية،  الجمعة، تجّدد مباحثات التوّصل إلى صفقة تبادل أسرى مع  
" خالل نقاش على تطبيق "كالب هاوس"، قال  48ورد ا على سؤال لموقع "عرب    األسبوع الماضي.

ا اآلن في فترة االنتخابات.و أبو مرز   ق إّن اإلعالم اإلسرائيلي ال ُيصّدق، خصوص 
"حم أّن  مرزوق  أبو  ذكر  المقبلة،  الفلسطينّية  االنتخابات  وأن  وحول  رئاسي،  بمرّشح  تدفع  لن  اس" 

الحّية،   د. خليل  يرأسها  "حمساوّية" كاملة،  الغربّية، 55قائمتها ستكون  الضّفة  % من أعضائها من 
% من المقاعد، على األقّل، لمرشحات 26% من قطاع غّزة. وأعلن أبو مرزوق عن تخصيص  45و

بـ  نساء. االنتخابات  تأجيل  احتمالّية  مرزوق  أبو  محمود   %،40وقّدر  الفلسطيني،  الرئيس  إن  وقال 
عباس، قد ال يجري االنتخابات الرئاسّية في حال شعر أنه مهّدد بالخسارة. ورغم أّن هناك ضمانات  

وأشار أبو مرزوق   من دول بإجراء االنتخابات الرئاسّية "إال أنني ال أستطيع أن أقول إنها مضمونة".
بتوحيد قوائم حركة فتح، كي ال تخسر االنتخابات، وأّن   دول إقليمّية "كبرى" طالبت عباس  3إلى أّن  

وبعد االنتخابات، قال أبو    الضغط على عباس كان شديدا بأال تجرى االنتخابات دون توحيد "فتح".
إدارة   إلى  ذاهب  الجميع  الفلسطيني..  للكل  وطنّية  وحدة  حكومة  لتشكيل  تحالفات  "ستكون  مرزوق 

 حد". تنفيذّية واحدة ال يستثنى منها أ
مرزوق أبو  ذكر  دحالن،  تيار  مع  العالقة  في    ،وحول  تياره  وبين  دحالن  بين  تفصل  "حماس"  أّن 

 قطاع غّزة، وأن الحركة تتعامل مع التيار في قطاع غّزة، وال تتعامل مع دحالن كشخص.
 26/3/2021، 48عرب 

 
 : جنازة القائد البرغوثي استفتاء على برنامج المقاومة حماس .8

الجماهيري  قال  :  غزة والحضور  الواسعة  المشاركة  إن  برهوم،  فوزي  "حماس"  حركة  باسم  الناطق 
جماهيري   استفتاء  الجمعة،  عاصف"،  "أبو  البرغوثي  عمر  الكبير  القائد  جنازة  تشييع  في  الحاشد 

وأكد برهوم في بيان، أن الحضور الجماهيري الكبير    واضح على نهج المقاومة وبرنامجها وخيارها.
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ة تحٍد مفادها أن شعبية وجماهير المقاومة وعناوينها ورموزها، لن تمنعها أي ظروف أو  يمثل رسال
 تحديات من التعبير عن إرادتها، والتأكيد على حقها في المقاومة وااللتفاف حول قياداتها. 
 26/3/2021، موقع حركة حماس

 
 الجميع أسامة حمدان: حماس ماضية بتشكيل قائمتها وتفضل قائمة وطنية تضم  .9

أكد القيادي في حركة "حماس"، أسامة حمدان، أن خيارات حماس حول   يحيى اليعقوبي:   –  بيروت 
شكل مشاركتها في االنتخابات التشريعية مفتوحة وتفضل أن تكون هناك قائمة وطنية تضم الجميع، 

"، أنه  وأوضح حمدان في تصريحات لصحيفة "فلسطين  وأن الحركة تسير قدما تجاه تشكيل قائمتها.
في حال لم تتحقق تشكيل قائمة وطنية فإن هذا لن يعيق حراكها في تشكيل قائمة كاملة من حماس  

 أو قائمة تضم شخصيات وطنية أو شخصيات مستقلة تشارك فيها.
وبخصوص رؤية اصالح منظمة التحرير، أوضح حمدان أن اصالح المنظمة يبدأ بتشكيل المجلس 

الف الشعب  تمثل  بطريقة  تشكيل  الوطني  حول  التوافقات  إبقاء  أن  معتبر ا  صحيح،  بشكل  لسطيني 
المجلس هي الضمانة األساسية لتحقيق تمثيل صحيح في داخل بنية منظمة التحرير، "فهذا األمر إن 
الوطنية   المصلحة  هذه  تحقيق  باتجاه  الطريق  ثلثي  قطعنا  قد  سيكون  ومناسب  صحيح  بشكل  تم 

 الفلسطينية".  
يادي في حماس المعتقل لدى السعودية محمد الخضري، نبه إلى أن حماس  بشأن تدهور صحة الق و 

وحذر حمدان من أن "أي عواقب تترتب على صحة الخضري لن تكون    تراقب عن كثب الموضوع.
مسعدة ألحد"، مشيرا  إلى أن جهود حماس إلنهاء القضية على نحو صحيح ال تزال قائمة، ولم تصل  

 رة. بعد للنهاية المرجوة بأفضل صو 

 26/3/2021، فلسطين أون الين
 

 نتنياهو يشّكل لجنة لفحص احتمال تزوير االنتخابات  .10
بعد الشعور لدى رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بالوصول إلى  :  نظير مجلي  -  تل أبيب 

لجنة خاصة في    نتنياهو أقامالباب المسدود والعجز عن تشكيل حكومة مع نتائج االنتخابات األخيرة، 
االنتخابا في  وقعت  تكون  قد  التي  التزوير  عمليات  لفحص  الليكود  الثالثاء  حزبه  يوم  األخيرة،  ت 

في    الماضي. الليكود  ممثلي  أن  توجها  خطيرا ، خصوصا   الخطوة  هذه  في  نتنياهو  معارضو  ويرى 
ا يكون  أن  من  يحذرون  وهم  النتائج.  على  االنتخابات صادقوا  نتائج  لجنة  في  التشكيك  هو  لهدف 
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االنتخابات ومحاولة تأليب جمهور مؤيديه وحضهم على الخروج إلى الشوارع، والهجوم على الكنيست 
 )مقر البرلمان(، مثلما حصل غداة االنتخابات األميركية. 

 27/3/2021، الشرق األوسط، لندن
 

 ساعر وبينيت يتصّدران محاوالت تشكيل حكومة بديلة  .11
دراوشة الوجه،  :أحمد  على  على    طفت  انتخابات خامسة،  تمنع  إسرائيلّية  لتشكيل حكومة  محاوالت 

األقّل لهذا العام، مع استمرار التقديرات بأّن االحتمال األكبر هو التوّجه النتخابات في آب/أغسطس 
القناة    المقبل. كشفت  ما  نتنياهو،  12وبحسب  بنيامين  اإلسرائيلّية،  الحكومة  رئيس  توّجه  الجمعة،   ،

عبر وسطاء، إلى غريمه السابق في الليكود، ورئيس قائمة "تكفاه حدشاه"، غدعون ساعر، لالنضمام  
 إليه مقابل أن يترك نتنياهو الحكومة بعد عام. غير أن ساعر رفض المقترح. 

م لقاء   أجرى  أن ساعر  ذاتها  القناة  االنتخابات.  وكشفت  بعد  بينيت،  نفتالي  "يمينا"،  قائمة  ع رئيس 
يتناوب على رئاستها رئيس قائمة   اللقاء خّطة لتشكيل "حكومة إشفاء وطني" لعام واحد،  وخرج من 

 "يش عتيد"، يائير لبيد، وبينيت.
 26/3/2021، 48عرب 

 
 مصادر بالليكود لغانتس: "تناوب برئاسة الحكومة ونتنياهو ليس األول"  .12

نقلت صحيفة "معاريف"، الجمعة، عن مصادر في الليكود قولها إنه تجري محاوالت  :  مد دراوشةأح
يشكلها   حكومة  إلى  باالنضمام  قناعه  وا  غانتس،  بيني  برئاسة  الفان"،  "كاحول  حزب  مع  لالتصال 

وبحسب هذه المصادر، فإنه "ثمة احتمال   عضو كنيست.  59الليكود. ويضم معسكر نتنياهو و"يمينا" 
اتفاقية    أن خرق  نتنياهو  ألن  لكن  الحكومة.  رئاسة  على  بالتناوب"  أخرى  مرة  القصة  هذه  تنتهي 

التناوب مع غانتس على رئاسة الحكومة، أضافت المصادر اآلن أنه "ال نرفض سيناريو ال يكون فيه  
ذا كانت هذه األقوال صحيحة، فإن هدف نتنياهو هو منع خطوات   في  نتنياهو األول في التناوب". وا 

حكومة.  تشكيل  من  جنائية،  بمخالفات  كمتهم  يمنعه،  قانون  سن  إمكانية  وخاصة  ضده،    الكنيست 
 8وحسب قياديين في الليكود تحدثوا إلى الصحيفة، فإن "غانتس حقق إنجازا مفاجئا"، بحصوله على  

. ينالمعسكر مقاعد في الكنيست، "وأفضليته هي أن ال أحد يقاطعه وأنه هو ال يقاطع أحد في كال  
تحت   االنتخابية  حملته  "سأحرسوقاد  الداخل  شعار  من  عليه  "نتنياهو  يسهل  أن  ذلك  شأن  ومن   ،

أن وجوده في  الحديث عن  االنتخابية  نتنياهو". وكرر غانتس خالل حملته  إلى معسكر  االنضمام 
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اإلمكانية  ونفى حزب "كاحول الفان" هذه  الحكومة المنتهية واليتها منع نتنياهو من تنفيذ أمور عديدة.
 وشدد على "أننا ملتزمون تجاه معسكر التغيير. لن يكون هناك حوارا مع نتنياهو". 

 26/3/2021، 48عرب 
 

 نتنياهو يرفض تزويد األردن بالمياه رغم موافقة أجهزته  .13
األردن،  :  بالل ضاهر مع  العالقات  في  األزمة  نتنياهو،  بنيامين  اإلسرائيلية،  الحكومة  رئيس  صّعد 

األمن  ورفض   جهاز  وفي  المائي  المورد  عن  المسؤولين  أن  رغم  بالمياه،  بتزويده  األردن  طلبا 
األردني. للطلب  باالستجابة  أوصوا  موقف    اإلسرائيلي  أن  إلى  الجمعة،  "هآرتس"،  وأشارت صحيفة 

نتنياهو يعكس ُعمق األزمة بين الدولتين، "الذي يبدو كمواجهة شخصية بين رئيس الحكومة والملك  
ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية إسرائيلية وأردنية تلميحها إلى أن نتنياهو واصل خرق    ".عبد هللا

اتفاقية السالم بين الجانبين. وتنص االتفاقية على أن تزود إسرائيل األردن بصورة دائمة بالمياه التي  
ض المواسم. تضخها من نهر األردن. ويطلب األردن أحيانا زيادة كمية المياه بسبب شحتها في به

 وغالبا كان إسرائيل تستجيب لطلبات كهذه.
 26/3/2021، 48عرب 

 
 كوخافي يسعى لتغيير تعليمات إطالق النار .14

أوعز رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي، أفيف كوخافي، بتغيير التعليمات للجنود إلطالق  :  بالل ضاهر
عسكرية بهدف سرقة سالح   النار تجاه أشخاص يحاولون سرقة سالح جندي أو يدخلون إلى قواعد 

وأضافت الصحيفة أن شعبة العمليات    وذخيرة، وفق ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الجمعة.
اإلسرائيلي   الجيش  يتوقع    والنيابةفي  التي  الجديدة،  التعليمات  إعداد  على  تعمالن  العسكرية  العامة 

والتغيير الذي يريده  األسبوع المقبل. استعراضها أمام المستشار القضائي للحكومة، أفيخاي مندلبليت،
"شعور جندي بوجود خطر على حياته"، وهو   كوخافي النار على  تعليمات إطالق  تقتصر  أال  هو 

نما أن يطلق الجنود النار عندما تجري سرقة أسلحة أو تسلل إلى قاعدة   تعبير غير واضح بتاتا، وا 
 عسكرية. 

 26/3/2021، 48عرب 
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 بمنح اللقاح للفلسطينيين  "إسرائيلتطالب "منظمات حقوقية   .15
دمت ست منظمات حقوقية، خمس منها إسرائيلية يهودية وعربية، بالتماس إلى محكمة تق  تل أبيب:

كورونا   لفيروس  المضادة  اللقاحات  بتوفير  الحكومة  بإلزام  فيها  تطالب  اإلسرائيلية،  العليا  العدل 
المحاصر. غزة  وقطاع  المحتلة  الغربية  الضفة  في  للفلسطينيين  هذا    المستجد،  على  وقعت  وقد 

ا »أطباء االلتماس  الخمس:  اإلسرائيلية  والمنظمات  الفلسطينية  »الميزان«  منظمة  من  كل  لقضائي، 
مسلك« ومركز »عدالة القانوني« و»حاخامات من    -ألجل حقوق اإلنسان« و»هموكيد« و»غيشاه  

قانونية   بالتزامات  ملزمة  »إسرائيل  أن  التماسها،  في  المنظمات،  وأكدت  اإلنسان«.  حقوق  أجل 
تجاه   الضفة  وأخالقية  على  المستمرين  وسيطرتها  احتاللها  من  نابعة  مسؤوليات  وهي  الفلسطينيين، 

المحاكم   أحكام  وفي  الدولي  القانون  في  عليها  منصوص  االلتزامات  وهذه  غزة،  وقطاع  الغربية 
 اإلسرائيلية«.

 27/3/2021، الشرق األوسط، لندن
 

 برنامج إيران النوويمسؤول عسكري إسرائيلي: لدينا القدرة على تدمير  .16
األناضول: قال مسؤول عسكري إسرائيلي كبير، الجمعة، إن لدى بالده القدرة على “تدمير   -القدس  

ووصف طال كالمان، رئيس الشعبة االستراتيجية والدائرة الثالثة )أي    برنامج إيران النووي، بالكامل”.
بالجيش اإلسرائيلي، لصحيفة “إسرائيل اليوم” بـ”الجيد” في مجال “الحرب 2020، عام  دائرة إيران(   ،

إيران”. خالل    ضد  من  إيران  مع  تتعامل  أبيب  تل  أن  كالمان  “النظام    4وأوضح  أولها  مكونات؛ 
جدا”. كبيرا  تحديا  تواجه  إسرائيل  فإن  إيران  على  يسيطر  أنه  “طالما  والمكون   المتطرف”، مضيفا: 

العسكرية اإليرانية الكبيرة. أما المكون الرابع، فهو    الثاني، هو “البرنامج النووي”، والثالث هو القدرات 
واعتبر كالمان أن إسرائيل نجحت حتى اآلن في منع إيران    “سعي إيران للتموضع والنفوذ اإلقليمي”.

نووي. سالح  امتالك  النووي    من  إيران  برنامج  تدمير  على  القدرة  لديها  “إسرائيل  أن  إلى  وأشار 
 بالكامل”. 

 26/3/2021، القدس العربي، لندن
 

 األقصى  المسجد حشود المصلين تلبي نداء "الفجر العظيم" في .17
المحتلة  ال:  القدس  المصلين  عام  لبى حشود من  المحتل  الداخل  وفلسطينيي  ، فجر  1948مقدسيين 

المحتل في  نفذ األهالي من الداخل  كما    الجمعة، نداء الفجر العظيم في المسجد األقصى المبارك.



 
 
 
 

 

ص            11   5495 العدد:              3/27/2021 سبتال التاريخ: 

 

                                     

المسجد   علينا"محيط  وفطورك  باألقصى،  الفجر  "صلِّّ  بعنوان  في ،  نشاطا  الصالة  على  للتشجيع 
 . األقصى

 26/3/2021،  فلسطيني لإلعالمالمركز ال
 

 وسط تضييق إسرائيلي األقصى  المسجد يؤدون "الجمعة" في رحاب مصل ألف 23 .18
أن    ذكرت   :القدس اإلسالمية  األوقاف  أ  23دائرة  المسجد دوا  ألف مصل  في رحاب  الجمعة  صالة 

المبارك مشددةاألقصى  إسرائيلية  عسكرية  إجراءات  وسط  انتشرت    .،  االحتالل  حيث  على  شرطة 
في هويات الوافدين إلى  صة في منطقة باب العامود وسط التدقيق  مداخل األقصى والبلدة القديمة، خا

 . مسجد ال
  26/3/2021، القدس، القدس

 
 اإلسرائيلية يعتصمون مجددًا ضد قرارات اإلخالء في القدس الشيخ جراح حي سكان  .19

على    ،للجمعة الثانية على التوالي  ،، أمس، احتجاجهمفي القدس  الشيخ جراححي  : جدد سكان  القدس
لصالح    ،بإخالء سبع عائالت والتهديد بإخالء المزيد من العائالت لمنازلهم  إسرائيليةات محاكم  قرار 

 مستوطنين إسرائيليين. 
 27/3/2021، األيام، رام هللا

  
 اإلسرائيلي بحق المواطنين الفلسطينيين في الضفة والقدساستمرار انتهاكات االحتالل  .20

اإلسرائيلي،  :  محافظات  االحتالل  أبناء  عة،  الجمواصل  بحق  الفلسطيني    شعب الاالنتهاكات 
،  مواطنين بينهم شقيقان  3وممتلكاتهم في الضفة الغربية والقدس،  حيث شن حملة اعتقاالت طالت  

المناهضة للجدار فيما أصيب عدد من المواطنين بنيران االحتالل في إطار قمع الفعاليات األسبوعية  
 . في قرية كفر قدوم شرق قلقيليةو  ن شرق نابلسدج في بيت  ،واالستيطان

 26/3/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

   اإلسرائيلي يواصلون مظاهراتهم ضد الجريمة وتواطؤ االحتالل  48فلسطينيو  .21
عام  :  لندن المحتلة  األراضي  في  الفلسطينيون  تزايد  1948واصل  ضد  األسبوعية  احتجاجاتهم   ،
 لألسبوع الحادي عشر.  اإلسرائيلي االحتالل سلطات مة وتواطؤ الجري

 26/3/2021، "21قع "عربي مو 
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  لديهامحتجز من   تفرج عن جثمان شهيد فلسطيني "إسرائيل" .22

هللا   جثمان    -رام  عن  الجمعة،  اإلسرائيلية،  السلطات  أفرجت  )األناضول:  نوفل  خالد    34الشهيد 
الذيعاما( أحد حراسه  ،  برصاص  .  "إفرايم"الماضي قرب مستوطنة    فبراير  /شباطا مطلع  استشهد 
غربي رام هللا بالضفة    "رأس كركر" مجلس قروي بلدة  راضي أبو فخيدة، رئيس    ذكربحسب ما    وذلك

 .الشهيد  الغربية، التي ينحدر منها
 26/3/2021، القدس العربي، لندن

  
 فلسطينيينخالل أسبوعين وتشّرد عشرات ال مبنى فلسطينياً  26هدم قوات االحتالل تتقرير دولي:  .23

التابع لألمم المتحدة، أن سلطات االحتالل    "أوتشا"كد مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية  أ  :رام هللا  -غزة 
الشرقية، بحجة االفتقار    26هدمت   المنطقة )ج( والقدس  يملكها فلسطينيون أو صادرتها في  مبنى 

  24، بينهم  شخصا    42ير  أدى إلى تهجاألمر الذي    إلى رخص البناء، خالل األسبوعين الماضيين.
لحاق األضرار بنحو طفال   ، من بينهم  فلسطينيا   62 أصابت  القوات اإلسرائيلية. كما أن آخرين 120، وا 

الغربية الضفة  أنحاء  مختلف  في  بجروح  أطفال،  الفترةتسعة  نفس  خالل  القوات   .،  نفذت  كما 
، في مختلف أنحاء الضفة  طفال    15، من بينهم  فلسطينيا    172عملية اعتقال طالت    193اإلسرائيلية  
مناسبة على األقل قرب السياج    29وفي غزة، أطلقت القوات اإلسرائيلية النيران التحذيرية في  الغربية.  

لحاق األضرار بقاربهما. الحدودي أو قبالة الساحل، مما أدى إلى إصاب  ة صيادْين وا 
 26/3/2021، القدس العربي، لندن

 
 "فلسطين النيابية" تدين تصريحات نتنياهو حول عدم السماح بقيام دولة فلسطينية كاملة السيادة .24

فلسطين  :  عمان لجنة  فيأدانت  اإلسرائيلية   النيابية  الحكومة  رئيس  تصريحات  األردني  البرلمان 
ولفتت في بيان لها الجمعة،   عدم السماح بقيام دولة فلسطينية كاملة السيادة.بنيامين نتنياهو حول  

تحمد   ال  مستويات  إلى  بالمنطقة  االتجاه  شأنه  من  خطيرا  تصعيدا  تعد  التصريحات  هذه  أن  إلى 
من    عقباها.  يتطلب  ما  ومرفوضة،  فاضحة  غطرسة  عن  تعبر  نتنياهو  تصريحات  أن  وأضافت 

واإلسالمية   العربية  وفضح  الشعوب  الفلسطينية،  القضية  لدعم  حكوماتهم  على  الضغط  والغربية 
 .  االحتالل اإلسرائيلي واعتداءاته ممارسات 

 26/3/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 ةتقدير إسرائيلي يكشف "الفرص الضائعة" بعد عقد من ثورة سوري .25
إسرائيلي إن الحرب الداخلية التي شهدتها سوريا طوال العقد  قال خبير عسكري  :  عدنان أبو عامر

إجراء   عبر  باألسد  اإلطاحة  إمكانية  سواء  الفرص،  من  العديد  إسرائيل  فيها  أضاعت  المنصرم، 
 اتصاالت مع عناصر محلية، أو تنفيذ نشاطات هجومية من أجل منع التواجد العسكري اإليراني.

لية تجاه سوريا كانت واضحة، لكنها فشلت في تحقيق كل أهدافها  ولفت إلى أن االستراتيجية اإلسرائي
رسمت. الحروب   التي  معظم  وغطى  العسكرية،  بالمؤسسة  الصلة  وثيق  يشاي  بن  رون  وأضاف 

" أن "وزيرا إسرائيليا  21العربية اإلسرائيلية، بمقاله المطول بصحيفة يديعوت أحرونوت، ترجمته "عربي
أن أبلغه، مخفيا هويته،  باألسد ونظامه حين    رفيعا  إجراءات لإلطاحة  اتخاذ  بعدم  أخطأت  إسرائيل 

 كان ذلك ممكنا". 
 26/3/2021، "21موقع "عربي 

 
 تفاصيل جديدة عن استهداف "إسرائيل" سفًنا إيرانية في البحر  .26

الشهر  المتوّسط،  البحر  في  اإليرانّية  السفينة  استهداف  إن  إسرائيلي  مسؤول  قال  دراوشة:  أحمد 
الماضي، هو رّد على استهداف إيران سفينة إيرانّية قبالة ُعمان، قبل ذلك بأسبوعين، بحسب ما نقلت  

تايمز" األميركّية، الجمعة. وأعلنت إيران أن السفينة تعّرضت   لهجوم إرهابي  عنه صحيفة "نيويورك 
مملوكة   سفينة  إيران  استهداف  يكون  أن  اإلسرائيلّي  المسؤول  ورّجح  إسبانيا.  إلى  طريقها  في  وهي 
الهجمات  سلسلة  على  اإليرانّية  الردود  أحدث  هو  الخميس،  أمس،  العرب،  بحر  في  إلسرائيل 

 . 2019اإلسرائيلية على السفن اإليرانّية منذ العام 
 26/3/2021، 48عرب 

 
 فلسطين   مليون دوالر لتطوير شبكة ألياف ضوئية في 20منحة من البنك الدولي بة .27

  مليون دوالر للحكومة   20دولي، في وقت متأخر أمس الجمعة، عن منحة بقيمة  أعلن البنك ال:  القدس
ا في ذلك تطوير شبكة ألياف  ، لدعم تطوير قطاع االتصاالت واالنترنت في فلسطين، بمالفلسطينية
 ضوئية. 

 27/3/2021، القدس، القدس
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 : أعتز بوقوفي إلى جانب الفلسطينيين بنضالهم الهولندي لمان ر نائب في الب .28
ن اعتزازها بوقوفها إلى جانب  ع   ساديت كارابولوت،أعربت النائب في البرلمان الهولندي،  :  أمستردام

خالل لقائها سفيرة دولة فلسطين لدى  وأكدت    الشعب الفلسطيني في نضاله لنيل حقوقه المشروعة.
، تصميمها  لمانإنتهاء فترة عملها كنائبة عن الحزب االشتراكي في البر لمناسبة  هولندا روان سليمان،  

 الفلسطيني، وقضيته العادلة. شعب التها في الدفاع عن مواصلة مسير 
 26/3/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
  بسبب جائحة كورونا "كارثة أجيال" تحذر من  اليونسكو .29

تسببت حالة اإلغالقات التي فرضتها جائحة كورونا بكارثة على األجيال القادمة وفقا  لتقرير أصدرته  
للتربية التابعة األمم المتحدة  "اليونسكو"  التقرير أن "عدد األطفال الذين يفتقرون    بينحيث    .منظمة 

أن ينخفض هذا العدد  إلى مهارات القراءة األساسية كان في تدهور قبل الجائحة، وكان من المتوقع  
. لكن بدال  من ذلك أّدت الجائحة إلى ارتفاع  2020مليون طالب عام    460مليون طالب إلى    483من  

، األمر الذي سجل  2020مليون طفل عام    584عدد األطفال الذين يعيشون ظروفا  صعبة ليصل إلى  
ي قطاع التعليم على مدى العقدين  %، وبّدد التقّدم الذي أحرزته الجهود المبذولة ف20زيادة بما يقارب  

الصحية    .الماضيين" األزمة  بسبب  الزمن"  من  عقدا   تستغرق  "قد  اضطرابات  اليونسكو  وتخشى 
وصّرحت   داعياتها، وتدعو لبذل "جهود استثنائية لتوفير دروس تعويضية واستراتيجيات استدراكية".وت

العامة   أزوالي    للمنظمةالمديرة  عامة  أودري  منفعة  التعليم  يعد  حد  أي  إلى  أظهرت  "األزمة  بأن 
للتعبئة. الدولي  المجتمع  داعية  الي  عالمية"،  تقرير  "وحسب  فإن  البلدان 65ونسكو  حكومات  من   %

% من حكومات البلدان 35منخفضة الدخل خفضت التمويل المخصص للتعليم فيها، وذلك مقارنة بـ
المرتفع". الدخل  الدوليةوحسب    ذات  بالكامل في قرابة نصف عدد    المنظمة  "مفتوحة  المدارس  فإن 

 بلدان(، وتوجد معظم هذه البلدان في إفريقيا وآسيا وأوروبا". 107بلدان العالم فقط )أي في 
 26/3/2021، ربيتي أر تي ع

  
 ثالثة سيناريوهات إسرائيلية تمنع الذهاب إلى انتخابات خامسة  .30

عامر أبو  مرة  :  عدنان  اإلسرائيليين  تعيد  النهائية  االنتخابات  "نتائج  إن  إسرائيلي؛  خبير حزبي  قال 
إ الجوالت  أخرى  طيلة  واضحة  فوز  نسبة  إلى  مجددا  التوصل  يتم  لم  حيث  الجمود،  من  حالة  لى 

  االنتخابية األربع، بما ال يسمح بتشكيل حكومة مستقرة، ويبدو أن هذا هو الحال هذه المرة أيضا. 
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األسابيع المقبلة،  وسلط الخبير الضوء على "أبرز السيناريوهات للحكومة اإلسرائيلية التي قد تنشأ في  
 وأي منها ال يخلو من مشاكل خطيرة". 

"، أن "اإلسرائيليين بعد أربع جوالت  21، ترجمته "عربي12وأضاف عاميت سيغال بمقاله على القناة  
انتخابية مبكرة خالل عامين متالحقين، وبعد أن تم اإلعالن عن النتائج النهائية النتخابات الكنيست  

فإن   والعشرين،  أنهم  الرابعة  متأكدين  ليسوا  واإلسرائيليون  أخرى،  مرة  عالقة  إسرائيل  أن  مضمونها 
سيعثرون ألنفسهم على حكومة جديدة مستقرة؛ ألن الخالفات اإلسرائيلية الجديدة تدور حول التفويض 

 المتوقع لتشكيل الحكومة ألي من الفائزين".
و أو خصومه، أن تدعي القدرة على  وأشار إلى أنه "ال يمكن ألي كتلة برلمانية، من مؤيدي نتنياه 

يسمح   أن  شأنه  قرار من  إلى  التوصل  يتم  لم  التوالي،  على  الرابعة  وللمرة  بمفردها،  تشكيل حكومة 
ثالثة  ظهرت  فقد  منخفضة،  تبدو  الحكومة  تشكيل  فرص  أن  ورغم  ما.  حكومة  بتشكيل  أيضا 

يين إلى انتخابات خامسة، لكن  سيناريوهات لثالث حكومات إسرائيلية، قد تحول دون ذهاب اإلسرائيل
 أّيا من تلك السيناريوهات ال يخلو من المشاكل".

نائبا من    61، قد يتم تشكيل حكومة برئاسة نفتالي بينيت، تضم  ألحد السيناريوهاتوأوضح أنه "وفقا  
نتنياهو،   بنيامين  التحالف مع  المتخلية عن  المتطرفة  اليمين والوسط، وتشمل األحزاب األرثوذكسية 

أبيض -، أزرق17مقاعد، يوجد مستقبل    6مقاعد، أمل جديد    7هذه الحكومة ستضم أحزاب: يمينا بـو 
شاس  8 هاتوراة  9،  يهودوت  الدينية  7،  الصهيونية  أوفير   6،  الكنيست  لعضو  آخر  ومقعد  مقاعد، 

 تسوفر المدرج في قائمة الليكود". 
عضوا فقط، وتعتمد   61أنها تضم    وأضاف أن "المشكلة الكامنة من تشكيل هذه الحكومة تتمثل في 

 على إيتمار بن غفير وآفي ماعوز اللذين يمكنهما اإلطاحة بها بسهولة".
أن   إلى  الثانيوأشار  وغدعون    "السيناريو  البيد  يائير  بين  تناوب  حكومة  تشكيل  يتم  بأن  يتمثل 

مع    عضوا في الكنيست، وهي حكومة في الغالب حكومة يسار الوسط،  61ساعر، وستضم أيضا  
أكثر العناصر اليمينية هما غدعون ساعر وأفيغدور ليبرمان، وتضم الحكومة أحزاب: يوجد مستقبل  

، القائمة المشتركة  6، ميرتس  8أبيض    -، أزرق7، العمل  7، يسرائيل بيتنا  6مقعدا، أمل جديد    17
أنها تضم القائمة  وأكد أن "المشكلة الكامنة في هذه الحكومة    مقاعد".  4، القائمة العربية الموحدة  6

المشتركة، التي قال ساعر وأصدقاؤه عنها؛ إنهم لن يجلسوا معها، أو يعتمدوا عليها في توفير شبكة  
 أمان برلمانية". 

نتنياهو، وتضم    "السيناريو الثالثوانتقل الكاتب إلى     59الذي سيتم بموجبه تشكيل حكومة برئاسة 
القائمة العربية    4س تجنب  عضوا في الكنيست، وهي في الواقع تعمل على أسا أعضاء من حزب 



 
 
 
 

 

ص            16   5495 العدد:              3/27/2021 سبتال التاريخ: 

 

                                     

هاتوراة   يهودوت  أحزاب:  من  تتشكل  لكنها  عباس،  منصور  برئاسة  يمينا    7الموحدة  ،  7مقاعد، 
الدينية   بينيت  6الصهيونية  ونفتالي  غفير  بن  يتمار  وا  سموتريتش  بيتسلئيل  أن  مشكلتها  لكن   ،

 يعارضون تشكيل حكومة تعتمد على أصوات العرب". 
ه "بدءا من األسبوع المقبل، من المتوقع تقديم النتائج إلى الرئيس اإلسرائيلي، وبدء جولة وأوضح أن

يائير البيد رئيس حزب  إلى  قادة األحزاب، بحيث سيعهد بمهمة تشكيل الحكومة  من مشاوراته مع 
و أبيض"، وربما "أمل جديد"، ومع ذلك، وحتى ل-"يوجد مستقبل"، وقد يوصي به أحزاب "العمل وأزرق

حصل البيد على التفويض، فإن فرصه في تشكيل حكومة ال تبدو عالية؛ ألن هناك فرقا كبيرا بين  
 قبول التفويض وتشكيل الحكومة فعلّيا".

على   لو حصلوا  حتى  للغاية،  يزال طويال  ال  الحكومة  لتشكيل  المرشحين  من  أي  "طريق  أن  وأكد 
التي   األولية  فالمرحلة  المشاورات،  بإجراء  استبدال  التفويض  هي  قيادتها  نتنياهو  معارضو  يحاول 

رئيس الكنيست ياريف ليفين بمرشح آخر، وقد يكون عضو الكنيست مائير كوهين من حزب "يوجد  
 مستقبل"، ثم سن القانون الذي سيمنع نتنياهو من العمل كرئيس للوزراء بموجب الئحة اتهام". 

 27/3/2021، "21موقع "عربي 
 

 فلسطيني خطير منعطف   .31
 أحمد الفقي
مهزلة   ينهي  عاجال،  سالميا  وا  عربيا  تدخال  يستدعي  الفلسطينية  القضية  به  تمّر  خطير  منعطف 
للشعب  العليا  المصالح  على  السلطة  في  بقاءها  آثرت  التي  الهرمة  الفلسطينية  القيادة  تصارع 

 الفلسطيني. 
سطينية كانت حاسمة في تحول الصراع  ال يخفى على أحد أن العقدين الماضيين شهدا أزمة وطنية فل

هذا  في  وتأييدها كل مسلم وعربي وحر  دعمها  يجمع على  للتحرر  نضالية  الفلسطيني من معركة 
العالم، إلى انقسام ونزاع داخلي يعاني من ويالته الشعب الفلسطيني، وأثر سلبا في التعاطي الدولي 

"صف التأثير  ذلك  وآخر  الفلسطيني  الملف  مع  على  واإلقليمي  انتكاسات  من  تبعها  وما  القرن"  قة 
 القضية الفلسطينية. 

التمكين   المزيد من  الداخلية مؤخرا، وأظهرت بوضوح  انتخاباتها  أنهت حركة حماس في قطاع غزة 
العسكري  للذراع  بالنسبة  أولوية  وهي  القسام،  الدين  عز  الشهيد  كتائب  للحركة،  العسكري  للذراع 

وال إيران  مع  العالقة  داخل  الستدامة  من  فرص  أي  ومنع  للحركة،  تقدمه  الذي  الدعم  على  حفاظ 
 الحركة لتقويض هذه العالقة التي أضّرت بالحركة على صعيد عمقها العربي واإلسالمي.
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الفلسطينية عموما، هي   تأثيرا على مستقبل الحركة خصوصا، ومستقبل القضية  أما الخطوة األكثر 
الحر  بين  بوساطة مصرية  الذي جرى  يقوده التصالح  الذي  بــ"التيار اإلصالحي"  يعرف  ما  وبين  كة 

محمد دحالن. وحينما يذكر محمد دحالن فإنه يجب استحضار االنقسام الفلسطيني الذي خلف أكثر 
، ونتج عنه هروب دحالن والمئات من عناصر  2007مصاب في صيف عام    500قتيل و  300من  

الم انهزامه في  إثر  يقوده  كان  الذي  الوقائي  بعد األمن  فيما  التي سيطرت  واجهة مع حركة حماس 
 على قطاع غزة.

بفعل   نجحت  الماضية،  القليلة  السنوات  خالل  جرت  مكثفة  اجتماعات  إثر  تمت  التي  المصالحة 
إغراءات وتسهيالت قدمتها السلطات المصرية لحركة حماس، أبرزها تحسين آلية العمل على معبر  
إلى  والقاهرة  اإلمارات  من  عناصره  من  العشرات  بإعادة  لدحالن  حماس  سمحت  ذلك  مقابل  رفح. 

 .2007، وأبرزهم رشيد أبو شباك أحد أذرع "أبو فادي" منذ قبل خروجه من قطاع غزة عام قطاع غزة
يناير/كانون    15وتتزامن عودة دحالن إلى قطاع غزة مع المرسوم الرئاسي الفلسطيني الصادر بتاريخ  

بتاريخ    2021الثاني   تشريعية  انتخابات  إجراء  بتاريخ  2021مايو/أيار    22بشأن  ورئاسية   ،31  
 . 2021ليو/تموز يو 

السابقة   المحاوالت  كل  فشلت  أن  مكة-بعد  أو  الدوحة  أو  إسطنبول  أو  القاهرة  في  إلنهاء    -سواء 
فتح،   تواصل مواجهتها مع حركة  أن  اختارت  أنها  األخير  الحركة  الفلسطيني، أظهر قرار  االنقسام 

ألمن الوقائي في  وفي خضم المواجهة بين الجناح العسكري لحركة حماس وجهاز ا   2007فقبل عام  
من   عدد  مع  فعلته  بما  أسوة  دحالن،  لتصفية محمد  الفرص  من  الكثير  الحركة  فوتت  غزة،  قطاع 
قيادات الجهاز، ألنها تعلم جيدا أن دحالن هو الرصاصة الوحيدة القاتلة لحركة فتح، وهو الشخص  

حص أبرزها  أسباب،  لعدة  عباس  محمود  الرئيس  مواجهة  على  للقدرة  أهلية  الدعم  األكثر  على  وله 
ياسر   تصفية  في  كليهما  حول  تدور  التي  والشبهات  المعركة،  لهذه  الكافي  واإلسرائيلي  األميركي 

 عرفات.
قائمة   لمنافسة  االنتخابية  المطلوبة إلطالق حملته  الجماهيرية  الشرعية  الحركة دحالَن  لذلك ستمنح 

رار معركته ضد اللجنة المركزية  حركة فتح االنتخابية برئاسة محمود عباس، وأرضية مناسبة الستم
لحركة فتح التي وافقت على طرده من مجلسها الثوري، وساهمت في صدور قرار بسجنه لمدة عامين  
الجانب   من  تسهيالت  على  حماس  ستحصل  ذلك  مقابل  الدولة".  بـ"بمؤسسات  اإلضرار  بتهمة 

في الحكومي  الجهاز  إدارة  دحالن  سيتسلم  وكذلك  رفح،  معبر  بشأن  لتخليص    المصري  غزة  قطاع 
وتنحي   الضفة  في  فتح  المعركة ضد  توليه  هو  واألهم  والمعابر،  الكهرباء  مثل  أزمات  من  الحركة 

 حماس عن الجهاز الحكومي سياسيا.
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وقد قام بتجديد بطاقة هويته مؤخرا تمهيدا على ما يبدو  -أولى نتائج السماح لدحالن بالعمل من غزة  
االنقسام الذي تشهده فتح، سواء بتشكيل قوائم لنبيل عمرو وسالم  هو    -لمعركة االنتخابات الرئاسية 

فياض وناصر القدوة الذي عرض دحالن عليهم االنضمام إلى كتلته البرلمانية، وهي إشارة ال تبشر  
بخير بالنسبة لحركة فتح، فحماس تراهن على أن تكون هذه الجولة من الصراع بين دحالن والرئيس  

لفتح، فمن تبقى من أعضاء اللجنة المركزية ال يمكن استحضار وجوده على  عباس القاضية بالنسبة  
وهو السجين مروان  -المستوى الشعبي بالنسبة للحركة، كذلك فإن الشخصية األكثر قوة في رام هللا  

الترشح    -البرغوثي  نيته  حول  يدور  حديث  وهناك  فتح،  قائمة  إلى  االنضمام  اآلن  حتى  رفض 
 لالنتخابات الرئاسية.

المعركة  ل هذه  نتائج  فإن  أرغمان  -ذلك  نداف  لطلب  استجابة  تحدث  لم  أو  انتخابات،  سواء حدثت 
الفلسطينية  االنتخابات  بإلغاء  طلبا  له  وقدم  المقاطعة  في  عباس  زار  الذي  الجديد  الشاباك    -رئيس 

كامل   انهيار  سيتبعها  صغيرة،  جماعات  إلى  تفتيتها  من  وستزيد  فتح،  حركة  على  كارثية  ستكون 
 منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، وهي خطوة تسعى إليها إسرائيل وتتمناها حماس.ل

فإسرائيل ترى في ذلك إنهاء لوجود ممثل شرعي معترف به دوليا للفلسطينيين، وتبريرا مقنعا لتمرير  
صفقات التطبيع التي تسعى لها أمام ضعف الدبلوماسية الفلسطينية. كذلك فإن حماس ترى في إنهاء 
اإلسرائيلية،   المستوطنات  وحماية  األمني  التنسيق  تطبيق  في  دورها  على  للقضاء  فرصة  السلطة 

 وبالتالي إنهاء القبضة األمنية المفروضة على العمل المقاوم في الضفة المحتلة. 
لذلك يمكن أن نبدأ من اآلن فصاعدا جولة جديدة من االنقسام الفلسطيني، تتعلق بمواجهة بين تيار 

حمد دحالن ويتمركز في قطاع غزة، وآخر يقوده الرئيس محمود عباس ويتحصن في رام هللا،  يقوده م
بالمقابل ستلعب حماس الدور الذي لعبه حزب هللا في لبنان خالل األزمات المتعاقبة التي شهدتها  

 الحكومات اللبنانية المختلفة.
ات الرئاسية أواخر يوليو/تموز. عمليا، إذن، نظريا، االنتخابات التشريعية أواخر مايو/أيار واالنتخاب 

زلنا   ما  أننا  أهمها  أسباب،  لعدة  نهائي  بشكل  محسوم  غير  التشريعية  االنتخابات  موضوع  زال  ما 
عقد   لوجستيات  حول  أخرى  جابة  وا  القدس،  في  االنتخابات  عقد  حول  اسرائيلية  إجابة  بانتظار 

حجة القيادة الفلسطينية لتأجيل االنتخابات   االنتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة، فلطالما كانت 
هو ضرورة عقدها في كل أجزاء الوطن، وعليه: هل ستقبل القيادة إجراء االنتخابات هذه المرة في  
حال لم تسهل دولة االحتالل اإلجراءات اللوجستية لتمكين المواطن الفلسطيني المقدسي من ممارسة  

 حقه الطبيعي؟ 
 2021/ 25/3، الجزيرة نت، الدوحة
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 "األونروا" وضرورة التدخل االستثنائي إلنقاذ الالجئين في لبنان .32

 علي هويدي 
حرمان الالجئين الفلسطينيين في لبنان من حقوقهم االقتصادية واالجتماعية من الدولة المضيفة ومنذ  
عقود، وتراجع تقديم خدمات »األونروا« نتيجة األزمة المالية المزمنة، وتدهور قيمة العملة الوطنية  

ع الغذائية بشكل ليس له  مقابل الدوالر في السوق الموازية، وارتفاع أسعار المواد االستهالكية والسل
، والتلويح برفع الدعم عن المحروقات والطحين واألدوية..، 2019مثيل، ال سيما منذ تشرين األول  

آالف إصابة    8ناهيك عن تأثير جائحة كورونا على الالجئين وارتفاع نسبة اإلصابات إلى حوالى  
%  90وصلت إلى ما يقارب من  حالة وفاة حتى منتصف آذار الحالي، ونسبة بطالة    240وأكثر من  

%.. ُيحّتم على »األونروا« ومن ورائها الدول المانحة ومن يعنيه أمر الالجئين  80وفقر إلى حوالى  
في لبنان إلى المسارعة واعتبار وضع الالجئين في المخيمات والتجمعات والمناطق حالة استثنائية  

 يومية من إغاثة وصحة بشكل أساسي.تقتضي التحرك االستثنائي لتوفير الضرورات الحياتية ال
المبادرات المشكورة والمهمة التي تنشط في أوساط الالجئين في المخيمات والتجمعات وتشرف عليها  
الفصائل واللجان الشعبية واألهلية ومؤسسات المجتمع المدني.. باإلضافة إلى مبادرات فردية وعائلية  

ا القدرة لها على تغطية كل الضروريات، مع غياب تغطي جزءا  من الحاجات، لكن حتما  ليست لديه 
 أي أفق لحل سياسي أو اقتصادي ُيمكن أن ينقذ لبنان وبالتالي ينعكس على أوضاع الالجئين فيه. 

نتيجة   والتجمعات  المخيمات  في  الالجئين  أوساط  في  وتتفشى  تبرز  بدأت  أخرى  خطيرة  مؤشرات 
التفاقم، ومنها على سبيل المثال ال الحصر؛ ارتفاع الوضع االقتصادي واالجتماعي المتردي واآلخذ ب

المشاكل   نسبة  وارتفاع  العنوسة،  نسبة  وارتفاع  الزواج،  عن  واإلحجام  الطالق،  نسبة  في  ملحوظ 
ولو   بالهجرة  الرغبة  على  وتهافت  االكتئاب،  بحاالت  المصابين  نسبة  وزيادة  واالجتماعية،  األسرية 

ا بيع  أو  االستدانة  إلى  التكلفة  المتاجرين  أدت  نسبة  ارتفاع  مع  األثاث،  أو  المنازل  بيع  أو  لحلي 
على   اإلقبال  نسبة  وارتفاع  السرقات،  نسبة  وارتفاع  الشباب،  بين  سيما  ال  للمخدرات  والمتعاطين 
بعين   تأخذ  المخيمات  في  تنموية  مشاريع  ألي  وغياب  الشباب،  بين  األرجيلة  وتعاطي  التدخين 

التهافت  تراكمية،  خططا   إحجام    االعتبار  المؤسسات،  بعض  من  الخبز  ربطة  طلب  على  اليومي 
بسبب   مراكزها  في  الخاصة  االحتياجات  وذوي  السن  كبار  حاجات  تلبية  عن  المؤسسات  بعض 

 »كورونا«، وبالتالي زيادة العبء على العائالت.
  ألف  280و  260ال إحصاءات دقيقة لعدد الالجئين الفلسطينيين الفعليين في لبنان الذي يتراوح بين  

سنة   في  »األونروا«  تقديرات  حسب  )2015الجئ  في  الوكالة  إحصاء  إلى 2018-2019.  أشار   ،)
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الجئا  مسجال ، بينما أشار إحصاء أجرته دائرة اإلحصاء الفلسطيني في رام هللا ولجنة    533,885وجود  
نهاية   في  الفلسطيني  اللبناني  وجود    2017الحوار  ا  174إلى  تقديرات  وحسب  الجئ،  للجان  ألف 

الجئ فلسطيني، وهذا ال يشمل    ألف  300و  280الشعبية والمؤسسات األهلية بان العدد يتراوح بين  
 ألف الجئ.  17 بحواليعدد الالجئين الفلسطينيين المهجرين من سورية إلى لبنان الذي ُيقدر 

في بيروت وكان مسح اقتصادي واجتماعي أجرته وكالة »األونروا« بالتعاون مع الجامعة األميركية  
أن    2015عام   إلى  أشار  تأمين صحي 95قد  لديهم  ليس  لبنان  في  الفلسطينيين  الالجئين  من   %

ويعتمدون اعتمادا  كليا  على »األونروا«، وأن ثلثهم يعانون من أمراض مزمنة )أمراض القلب، أمراض  
واال التنفسية،  واألزمات  كالربو  التنفسي،  الجهاز  تصيب  أمراض  المختلفة،  الرئوي، السرطان  نسداد 

 السكري(.
سنوات على المسح ال يوجد أي مؤشر على أن هذه النسبة قد تراجعت، إن لم تكن قد   6وبعد مرور  

انتشار فيروس كورونا  للموت بسبب  لبنان معرضون  الفلسطينيين في  الالجئين  ثلث  زادت. أي أن 
بين الالجئين في المخيمات وخارج المخيمات نتيجة نقص المناعة، والضرر حتما  لن يقتصر على  

 تعداه للجوار.الالجئين وسي
المطلوب اآلن ليس وضع الخطط لتنفيذ برامج وقائية أو البدء بمشاريع تنموية، بل المطلوب تدخل 
نقاذ من يمكن إنقاذه من الغرق ويصارع من أجل البقاء، من خالل استنفار   سريع وفوري للعالج وا 

خالل وكالة »األونروا«، محلي ودولي، يشمل الدولة المضيفة، واألمم المتحدة، والدول المانحة من  
األهلي. العمل  ومنظمات  واألهلية  الشعبية  واللجان  الفلسطينية  والفصائل  التحرير  وضع    ومنظمة 

 .الالجئين الفلسطينيين في لبنان بات استثناء  يحتاج إلى استثناء في التدخل والتدخل السريع
 26/3/2021، األيام، رام هللا

 
 .. سةيةتةةقةلّةةص"حةةمةةاس"ل عمل إسرائيل فةي مةةواجةةهةةة مجا .33

 عاموس هرئيل 
في الملحمة الحزينة وغير المنتهية، التي دخلت إليها إسرائيل بسبب هرب رئيس الوزراء من رعب 
االنتخابات   أن جولة  تبين  أن  بعد  أول من أمس  االقل.  السخرية على  دمج درجة من  تم  القانون، 

دون حسم واضح، تم اختراق حاجز آخر سخيف. بعد ست سنوات من خطاب "العرب   الرابعة انتهت 
بدأ  العنصري،  القومية  قانون  إلى سن  قادوا  أن  بعد  سنوات  وثالث  االقتراع"  إلى صناديق  يتدفقون 
بنيامين نتنياهو و"الليكود" بمغازلة متحمسة لقائمة "راعم"، برئاسة منصور عباس. جوقة األبواق، التي  
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بل لحظة قالت إنه من المحظور على أي حكومة في إسرائيل االعتماد على اصوات اعضاء حتى ق
 الكنيست العرب، انتقلت للحديث عن فضائل التعايش. 

تشكيل   نتنياهو في  أمل  فإن  المزدوجة،  المغلفات  لى حين فرز االصوات في  وا  الحالي،  الوقت  في 
الجناح   ممثلي  إلى  باالساس  يستند  القادمة  في  الحكومة  إسرائيل  في  االسالمية  للحركة  الجنوبي 

هم   وأصدقاءه  عباس  منصور  ولكّن  "اإلخوان    أكثرالكنيست.  حركة  ممثلو  أيضا  فهم  ذلك.  من 
الخارج   أو حتى دعمها من  لحكومة  "راعم"  انضمام  تخيل عملية  الصعب  االقليمية. من  المسلمين" 

م بالصمت،  االقل  على  ذلك،  على  موافقة  هناك  تكون  أن  في  دون  االسالمية  الحركات  اخواتها  ن 
منطقة الشرق االوسط. وتشمل هذه الحركات ايضا "حماس" في قطاع غزة، التي حسب دالئل كثيرة  

 معنية بالتوصل الى تسوية بعيدة المدى مع إسرائيل في الجنوب.
ه تداعيات اتفاق محتمل مع "راعم"، الذي قام نتنياهو ورجاله بنفيه قبل االنتخابات، يمكن أن تكون ل

ايجابية على اندماج اجزاء من الجمهور العربي في المجتمع اإلسرائيلي. ولكن يجب الفهم بأن هذا  
سيكون صفقة يمكن أن تقلص مجال عمل إسرائيل امام "حماس"، بالتأكيد في حالة اشتعال آخر في  

صديقة مثل  القطاع. من جهة اخرى، الصفقة يمكن ايضا أن تصعب على عالقات إسرائيل مع دول  
 مصر والسعودية واالمارات، التي تعتبر حركة االخوان المسلمين حركة عدوة وخطيرة.

من   اعضاء  فيها  سيشارك  لحكومة  عباس  منصور  دعم  تجنيد  في  الصعوبة  عن  بعد  نتحدث  ولم 
بن غبير. وباستثناء الخوف من المثليين والرغبة    اليمين المتطرف مثل بتسلئيل سموتريتش وايتمار

 في اعادة النساء الى المطبخ فان هذين الحزبين ال يتشاركان في الكثير من المواقف الفكرية.
بنجاح هذه  أن يستكمل  استثنائية من أجل  الحقيقة سيكون عليه إظهار مرونة سياسية  نتنياهو في 

 الخطوة.
نجح رغم تبجحه في الحصول على اغلبية واضحة للمرة الرابعة  من ناحية اخرى، الشخص الذي لم ي

على التوالي، هو سياسي مجرب بدرجة ال تقدر مقارنة بخصومه، وال توجد له أي كوابح، وباالساس  
يئس من الحصول على طريقة تنقذه من استئناف محاكمته بعد اسبوعين تقريبا. يبدو أنه كالعادة، ما  

 . زال الوقت مبكرا  لتأبينه
 كانت هذه االنتخابات غريبة جدا، ليس االيديولوجيا وليس األمن أو حتى ازمة "كورونا" في مركزها. 

 ما كان هنا هو استفتاء رابع، انتهى كما يبدو دون حسم واضح حول مستقبل نتنياهو الشخصي. 
جولة  الى  ليذهب  ومستعد  التنازل،  يرفض  الذي  الشخص  بسبب  يستمر  أن  يمكن  الوطني  الشلل 

انقساما  ا ليس  هنا  يحدث  ما  المحاكمة.  من  التهرب  اجل  من  وعاشرة  وسادسة  خامسة  نتخابات 
 ايديولوجيا، بل عاصفة قبلية تتركز جميعها حول مصير رئيس الحكومة. 
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غابت عن جولة االنتخابات القضايا السياسية واالمنية. وساهمت هزيمة دونالد ترامب في االنتخابات  
لك. ألن ادارة جو بايدن تنشغل في مواجهة "كورونا"، ولم تتفرغ بعد للقيام  الرئاسية في أميركا في ذ 

بخطوات واضحة في الشرق األوسط. نية الرئيس المستقبلية في العودة الى المفاوضات حول االتفاق  
ال تشغل الناخبين في إسرائيل. ايضا الهدوء المتواصل في "المناطق" وعلى الحدود   إيرانالنووي مع  
المرة، عناء بث  ساعد عل  نفسه، هذه  "الليكود"  لم يكلف  المسائل عن جدول االعمال.  ازالة هذه  ى 

أفالم قصيرة يظهر فيها مقاتلو "داعش" وهم يقودون سيارات الجيب بسرعة نحو القدس، بمجرد سقوط  
 الحكومة في يد يئير لبيد أو بني غانتس أو في يد أي يساري خطير آخر. 

لفية يوجد خوف شديد من المشكالت االمنية أو غيرها من المشكالت التي مع ذلك، يبدو أنه في الخ
يمكن أن نواجهها، ومن المفترض أن نتنياهو هو الوحيد الذي يمكنه اإلجابة عليها. بالنسبة لمؤيديه  
ورغم لوائح االتهام والتحريض والتقسيم، إال أن نتنياهو ما زال هو المرشح المناسب لمسألة المكالمة 

فية في الثالثة فجرا، حتى بالمعنى القديم )مشكالت أمنية غير متوقعة(، وأيضا بالمعنى االكثر  الهات
حداثة )مكالمات هاتفية مع مدير عام فايزر من اجل المصادقة على ارسال التطعيمات(. صحيح  
االنتخابات   مع  مقارنة  القوى  عالقات  في  شيء  أي  تغير  لم  "كورونا"  أن  رؤية  المفاجئ  من  أنه 

لسابقة، لكن ربما دون نجاح عملية التطعيم كان نتنياهو سيالقي فشال اكثر وضوحا في صناديق  ا
 االقتراع.

بالنسبة لي، نصف الجمهور الذي هو مستعد لغض الطرف عن اتهامات ثقيلة بشأن الرشوة والخراب  
كبر، مثلما  الذي احدثه في كل اجهزة الحكم فان نتنياهو ما زال ينجح في تسويق صورة الحامي اال

قال، إنه يرغب في أن ُيذكر فيها في تاريخ إسرائيل. هذه ربما تكون حكمة قليلة، ألنه لم يتم منح أي  
يحترم   الذي  الجمهور  أن  كيف  رؤية  المدهش  من  ذلك،  مع  عقد.  من  ألكثر  فرصة  آخر  مرشح 

يتم  الذي  الظلم  الفضفاضة حول  نتنياهو  لشراء مزاعم  كبيرة مستعد  بدرجة  نظام    القانون  بأن  الزعم 
 العدالة ارتكبه ضده.

 
 سقوط األقنعة 

جرت في االستوديوهات    أشهرمرة واحدة اختفت االقنعة من االستوديوهات، أول من أمس. خالل  
المقابالت معهم االقنعة بطريقة خرقاء  يتم اجراء  الذين  فيها رفع االشخاص  مراسيم عبادة مختلفة. 

البرامج   الطقس، ومثله ايضا  . أول  إليهمفور توجه مقدمة  التخلي عن هذا  تم  العينات،  أمس، قبل 
 التعليمات بشأن منع االكتظاظ.
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حول الطاوالت في القنوات تواجد عدد مضاعف من االشخاص الذين أجريت معهم مقابالت مقارنة 
اورنا   والعضو  )الليكود(  زوهر  ميكي  الكنيست  وعضو  شالين  ليئور  تجادل  عندما  عادي.  بيوم 

"، جرى النقاش من مسافة قصيرة. بقي فقط للمشاهد  12يوجد مستقبل( في ستوديو "اخبار  باربيباي )
 أن يأمل بأن يكون الثالثة قد تلقوا التطعيم.

الوفيات  وعدد  المصابين  عدد  عن  الثابتة  التقارير  ايضا  ومثلها  واحدا،  يوما  نسيانها  تم  "كورونا" 
م ربما ال يمكنها االنتقال الى جدول االعمال العادي  والتعليمات المتغيرة لوزارة الصحة. وسائل االعال

حول استمرار الوباء حتى لو كان الوباء يتقلص اآلن في إسرائيل. ولكن دفع هذا المرض الى نهاية  
ذلك سؤال   االخبار طرح مع  أو    إذانشرات  يوميا،  كثيفة  لتغطية  كان    إذاكان ال يزال هناك مكان 

حتى وربما  قليال،  تقليصها  االعالم    يمكن  وسائل  اذكته  الذي  الجمهور  خوف  مستوى  تقليل  بذلك 
 والسلطات بشكل مستمر خالل السنة الماضية. 

ذا بفضل التطعيمات تقترب إسرائيل كما يبدو من مناعة القطيع، وانخفضت االصابة طبقا لذلك.     وا 
استمرت االمور بهذا الشكل ولم تظهر ساللة منيعة فان المرض في طريقه الى أن يتحول هنا الى  
مرض عادي بدال من أن يكون وباء. ما هي الحدود التي فيها سنتوقف عن فحص حجم االصابة  

 ومي بخوف؟ بكلمات اخرى، اذا سقطت شجرة في قسم "كورونا" فارغ فهل سيسمع أحد صوتها؟. الي
 "هآرتس" 

 27/3/2021، األيام، رام هللا
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